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Josef Divín (1982) 
 
Josef Divín pomocí různých sklářských technologií zpracovává náměty převzaté 
často z přírody a architektury. V nejnovějších skleněných obrazech zaznamenává 
nejen žhavou prchavost chvíle jejich vzniku, ale také osobní pocity z různých míst, 
které ho ovlivnily. Se zneklidňující emocionalitou podává svými abstraktními 
uměleckými díly svědectví o vlastním osobitém vnímání skutečnosti. 
„Krajina“, 2010, žíhané tabulové sklo, hliníková fólie, železo, foto: 
 

 
 

Jitka Havlíčková (1976) 
 
Konceptuální umělkyně Jitka Havlíčková zaznamenala v sérii nad kahanem 
tvarovaných pohárků „Doušky“ proměnu svých nálad v průběhu vážné nemoci, kterou v 
dvouletém období vzniku série prodělávala. Sama říká: „Náměstí nebezpečného klidu. 
Doušky života... pokus o homeopatickou léčbu hmotou, světlem a tvarem. Užívání 
svobody ve vymezeném prostoru. Osvětlovací tělíska okamžiků. Zvonky štěstí – 
kalíšky hořkosti. Obsahují lok křišťálového vzduchu? Drobek jedu? Vodu, nebo snad 
sladkou šťávu?“ 
„Doušky“, 2002–2004, sklo tvarované nad kahanem, foto: 
 

 
 
 

Martin Hlubuček (1974) 
 
Mísy a vázy Martina Hlubučka v sobě nesou dojem monumentální působivosti a 
vážnosti. Dokonalost provedení a rafinovaná prostota tvaru se v nich mnohdy kloubí s 
vtipným detailem. Přestože jeho nádoby evokují možnost funkčního užití, jsou spíše 
uměleckými díly sochařských kvalit. Autor jimi specifickým způsobem navazuje na 
Františka Víznera a další známé výtvarníky pracující v prostoru rozostřené hrany 
užitého a volného umění.  
„Pouto“, 2009, ve formě tavené, broušené sklo, foto:  
 
 

 
 

 
  

Klára Horáčková (1980) 
  

Klára Horáčková hledala vloni na sympoziu pořádaném knihovnou v egyptské Alexandrii 
propojení mezi islámskou a křesťanskou kulturou. Našla ho v univerzálním jazyku  
geometrie, konkrétně v motivu osmi a vícecípé hvězdy. Motivu typickém jak pro  
islámské ornamenty a kupole architektury, tak pro české sklářství coby základní prvek  
proslaveného broušeného olovnatého křišťálu (osmihrotá hvězda s „kaménkem“, ve  
sklářském slangu zvaná „muřina“).  
„The Junction (Muřina)“, 2010, řezané, lepené zrcadlové sklo, foto: 

 
 

 



 
 

  
 
Milan Houser (1971) 
 
Zrcadlo zobrazuje pomocí tradičních sklářských technik jaderný výbuch, plynové masky, zbraně, 
maskovací celtu... Připomíná nám, že žijeme ve světě naplněném neuchopitelným nebezpečím, 
fanatismem, agresí, obchodem se smrtí, ale také neskrývaným cynismem, s jakým se o tom všem 
dozvídáme z médií. Estetizuje násilí podobně jako zpravodajství, fotografie, filmy nebo literatura. 
Samozřejmostí vnějškové krásy hrůzně fascinuje. Vanitas vanitatum et omnia vanitas. 
„Maskáč“ z cyklu „Vanitas“, 2006, malované ploché sklo a tavené, broušené a ryté sklo, dřevo,  
foto: 
 
 
 
 
Jitka Kamencová-Skuhravá (1976) 
 
Jitku Kamencovou-Skuhravou zajímá vztah světla a skla, jejich vzájemné napětí i koexistence. 
Nejprve kombinovala ploché reliéfní sklo se světelnými kabely do podoby plastik komorního rázu. 
Na ně v posledních třech letech navazuje při spolupráci s firmou Lasvit obdivuhodně početnou 
řadou rozměrných osvětlovadel určených především do východoasijského a arabského prostředí. 
Výrazné, efektní, vzhledem k místu určení někdy až opulentní skleněné objekty tam září v 
prostorách metra, hotelových halách, kongresových sálech i soukromých prostorech. Podobně 
jako u starších objektů do nich autorka se vzácnou stálostí promítá chvějivé osobní prožitky z 
kontaktu s přírodou. 
 
„Bubbles in Space“, 2009, pro firmu Lasvit, foukané sklo, nerez ocel, foto: 
 

 
 

 
Jaroslav Koléšek (1972) 
 
Jaroslav Koléšek je sochařem, který pro sebe během působení ve Valašském Meziříčí 
objevil možnosti skla. Jeho s nadsázkou zpracované objekty nesou stopy nejistot a obav 
prožívaných člověkem v  postindustriální mediální době.„Crashware“ představuje záznamy 
náhlých tragédií. Vyhořené modely letadel a automobilů jako by v okamžiku svého zániku v 
žáru ohně na věčnost zamrzly v blocích ztuhlého skla jako memento. 
„Crashware“, 2007, ručně na huti tvarované sklo, zatavené kovové modely letadel, foto 
 

 
 

 Stanislav Müller (1971) 
 
Stanislav Müller již patnáct let zkoumá život jím vytvořené umělé osobnosti. Tato jeho 
činnost má aspekt sociální sondy. Müllerův až komiksově působící Mirrorman se 
zrcadlovou kůží je totiž absolutně jiný než ostatní, přesto se snaží chovat jako běžný 
člověk. Marně – kamkoliv totiž přijde a cokoliv dělá ve snaze být normální, vždy 
zaznamená značný rozruch. 
„Mirror Man Animatonic“, 2011, mechanická busta, řezané, lepené zrcadlové sklo, 
umělé vlasy, infra senzory, elektřina, foto: 

 
 

 
Dagmar Pánková (1971) 
 
Dagmar Pánková soustředí pozornost na ateliérovou tvorbu dekorativního skla. Dělá to s 
nadsázkou a mnohdy i humorným podtextem. Vtipné, jakoby hebké mísy ze stříbřeného 
skla – „polštářky“ („Pillows“, 2005) před časem obohatila o nápisy vztahující se pomyslně 
k severním Čechám, kde žije.  
Pillow“, foukané, ručně na huti tvarované, stříbřené, pískované sklo, foto 



 
 
Anna Polanská (1973) 
 
Annu Polanskou fascinují fenomény krajiny a přírody a jejich vztah k člověku („Na Capri“, 2008). 
Říká, že se při tvorbě masivních objektů ve tvaru mis a váz z taveného a broušeného skla cítí 
jako naši předci při oštípávání kamenných nástrojů. Přesně takový charakter její díla mají: jsou 
zemitá, bezprostřední, přirozená, naplněná emocemi a vztahem k materiálu. 
„Útes I.“, 2008, ve formě tavené, broušené sklo 
 
 
 
 

 
 
 
Ladislav Průcha (1979) 
 
Ladislav Průcha ve skle pracuje invenčně tak, že běžným, přehlíženým předmětům jejich 
převodem do výtvarné dimenze dodává novou, dle úhlu pohledu poetickou nebo naopak 
provokativní kvalitu. Navzájem například spojuje použité žárovkové baňky do nečekaně 
křehkých, vtipných, neobvyklých, pro běžného diváka až podivných objektů. Baví ho 
dobrodružství náhodného spojování nesourodých tvarů a tvarová omezení, která si volbou 
snadno dostupného, v podstatě odpadového materiálu sám dává. 
„Super Bike“, 2011, broušené, ryté, lepené žárovkové baňky 
 

 
 

 
 
Václav Řezáč (1977) 
 
Plastiky Václava Řezáče ve tvaru váz a jejich fragmentů jsou plné kontrastů hmoty a volného 
prostoru. Autor v nich dosahuje výrazného napětí podporujícího vyznění vlastností skla, 
zejména plasticity, křehkosti a světelnosti („Průhledy“, 2003). V minulosti sklo využil také 
v performancích a konceptuálních instalacích. 
„Element č. 14“, „Element č. 15“, 2011, foukané, ručně na huti tvarované, broušené, 
pískované, chemicky leštěné sklo, foto: Ondřej Kocourek 
 
 
 

 
 

 
Dagmar Šubrtová (1973) 
 
Výtvarnice a neúnavná organizátorka uměleckých akcí Dagmar Šubrtová ve svých 
instalacích a objektech s konceptuálním vyzněním příležitostně využívá sklo. 
Prostřednictvím „Svatozáří“ z uranově zářícího skla si divák vyzkouší, jaké to je, cítit se 
alespoň na chvíli svatým. Může také podobně jako ve zpovědnici zpytovat své svědomí, 
které mu napoví, v jakém stavu se nacházejí jeho skutky a morálka. 
„Svatozáře“, 2000–2002, ve formě tavené uranové sklo, sbírka UPM 
 

 
 



 
 Lubomír Šurýn (1982) 
 
Lubomír Šurýn se nechal inspirovat názvem výstavy Hledání skla, takže se jeho díla 
buď sama záměrně skrývají, nebo dokonce nechtějí být v expozici vůbec přítomna – 
a proto z ní pomyslně utíkají. Vtipným způsobem tak autor možná naznačil své 
pochybnosti o možnosti dosažení dobrého výsledku celé výstavní akce, na níž se 
potkává poměrně nesourodá směsice uměleckých názorů silných tvůrčích 
individualit. 
„Nechci tady být“, 2011, lehané, broušené, lepené, malované/zlacené? sklo, foto 
 
 
 

 
 

Studio Koncern Design 
 
Martin Imrich (1976), Jiří Přibyl 
(1972) 
 
Studio Koncern Design se věnuje 
produktovému designu v různých 
oborech. Pravidelně ale přichází 
také s konceptuálními 
designovými projekty ve skle: 
„Engineering Collection“, „Domácí 
násilí/Domestic Violence-Golden 
Edition“, „Future Crystal“ atd. 
Navržením předmětů v kolekci 
„Fake it Easy“ studio odlehčenou 
formou upozornilo na problém 
nelegálního kopírování designu. 

Vzájemné přejímání vzorů bylo vždy v historii sklářství sice nevítaným, přesto však velmi typickým a mnohdy stimulujícím 
postupem. Studio Koncern ale vtipně reagovalo na současnou praxi výrobců především z Asie, kteří evropské výrobky 
bez ostychu a svolení reprodukují do detailu, často včetně chyb. Volné kopírování nabízených produktů jim studio 
usnadňuje nejen připojeným návodem, ale též záměrným dostatkem vad. 
„Fake It Easy“, 2009, foukané, ručně na huti tvarované, broušené, lepené sklo 

 


